
PROIECT DE CANDIDATURĂ 

Pentru funcția de vicepreședinte relatii internaționale din cadrul 
Consiliului UFCR

Candidat: ZAMFIR SORIN

Experiență: Începând cu anul 2006, particip activ la coordonarea diverselor aspecte columbofile la nivel local, iar din 
anul 2010 am avut onoarea sa fiu cooptat in Consiliul Director al FNCPR pe functia de secretar, continuând ulterior 
activitatea pe poziția de vicepreședinte pentru gestionarea aspectelor de ordin international. Consider că am adus 
un aport, alături de eforturile colegilor mei, în consolidarea poziției României în mediul columbofil internațional, 
concretizate prin obținerea unor pozitii de influență în cadrul Consiliului Director al FCI și prin obținerea găzduirii de 
către România a celor mai importante evenimente columbofile internaționale precum Cupa Europei și a Olimpiadei 
columbofile. 

             Revenirea la forma de organizare cu cea mai lungă tradiție istorică în columbofilia română, marchează un eve-
niment de o deosebită importanță pentru păstrarea și continuarea valorilor fundamentale ale columbofilei în România. 
Columbofilia română a devenit in ultimii ani extrem de bine privită și apreciată în mediul columbofil internațional și mă 
simt onorat că mi-am putut aduce contribuția, alături de colegii mei, pentru obținerea acestor deziderate.. România a 
obținut rezultate de podium european și mondial la ultimele evenimente internaționale, semn că în prezent există pe 
plan intern un climat columbofil favorabil și propice pentru stimularea și obținerea acestor performanțe de excepție. 
Doresc să continuăm pe această cale ascendentă împreună cu întreaga echipă de viitori candidați, față de care am o 
deosebită apreciere cu privire la nivelul de competențe ale acestora. 
Așa cum bine știți, la ultimele două expoziții naționale de la Brașov, am fost direct implicat în toate aspectele organiza-
tionale ale acestora și doresc să mulțumesc tuturor columbofililor care au vizitat aceste expoziții si au făcut din ele un 
real succes.
Din postura de candidat, pe lângă continuarea muncii depuse până în present, îmi stabilesc următoarele obiective 
pentru un viitor mandat:
Ca si premiera pentru crescătorii din România, voi iniția un proiect de viitor care va oferi șansa columbofililor români de 
a participa la cele mai importante concursuri internaționale din vestul Europei, culminând cu etapa de Barcelona, con-
cursul care oferă în prezent cea mai bună vizibilitate și cel mai bun renume internațional participanților și câștigătorilor 
acestei curse, regina a maratonului european. 
În prezent demersurile pentru începerea acestui proiect sunt inițiate și, după concretizarea acestora, voi reveni spre 
informare cu un proiect individual pentru punerea la dispoziție a tuturor detaliilor de participare. Porumbeii participanti 
vor fi concurați dintr-o crescătorie din vestul Europei cu un istoric columbofil  unic până în prezent din care s-au câști-
gat toate concursurile internaționale, etalând un palmares de 15 victorii internaționale (inclusiv Barcelona) și 29 victorii 
naționale. Aceasta crescătorie se situează în faimoasa localitate Althornbach din Germania, fiind crescătoria din care 
celebrul Raymund Hermes a obținut aceste succese neegelate. Aceasta locație este in prezent disponibilă și vom iniția 
un proiect UFCR pentru a oferi exclusiv columbofilior români șansa de a-și vedea numele înscris in clasamentul concur-
sului care se bucură de cel mai mare renume mondial, Barcelona!
Vă  stau la dispoziție cu detalii și răspunsuri la întrebările dvs. referitoare la acest proiect în întâlnirile ședințelor pro-
vinciale de prezentare a proiectelor candidaților, urmând a reveni  în curând cu detalii organizatorice punctuale dupa 
finalizarea tuturor demersurilor pentru obținerea acestei locații.  
Pe lângă coordonarea acestui proiect, doresc să îmi continui munca de colaborare alături de colegii mei prin implicarea 
în orice aspect necesar și în special în următoarele:
• Planificarea, coordonarea și răspunderea de buna desfășurare a activităţilor de relaţii externe cu federațiile 
internaționale;
• Consolidarea poziției UFCR în spațiul columbofil european și internațional;
• Intensificarea cooperărilor cu FCI și federațiile din străinătate prin menţinerea și dezvoltarea relațiilor de colab-
orare,  atât la nivel european, cât și internațional;
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• Cresterea vizibilităţii internaţionale a UFCR;
• Sporirea prestigiului uniunii prin diseminarea rezultatelor obținute de către membrii UFCR pe scena columbofilă 
internaţională;
• Promovarea valorilor columbofiliei române în mediul columbofil international;
Gestionarea activităților legate de favorizarea cooperării UFCR cu entitățile internationale; 
• Urmărirea evoluţiei relaţiilor cu federatiile internationale la care participă delegaţii UFCR, asigurarea condiţiilor 
pentru întreţinerea contactelor și derularea cooperării cu acestea;
• Întocmirea materialelor necesare delegațiilor care participă la diverse manifestări
internationale;
• Elaborarea documentelor  reflectând poziţia și interesele UFCR în relaţiile cu organizaţiile internationale;
• Păstrarea relaţiei permanente cu FCI pentru a se asigura coordonarea și armonizarea reprezentării corespun-
zătoare a interesului UFCR în acţiunile internaționale;
• Asigurarea asistenţei de specialitate în domeniul traducerilor efectuate de traducători autorizați de Ministerul 
Justitiei, potrivit domeniului de competență, pentru toate comisiile UFCR;
• Elaborarea materialelor informative necesare delegațiilor străine care participă la expozițiile naționale columbo-
file;
• Sprijinirea acțiunilor președintelui UFCR, a membrilor comitetului și a comisiilor UFCR în toate demersurile care 
vizează buna desfășurare a activitătii columbofile.
• În încheiere doresc să menționez că, la fel de mult cum m-am implicat în organizarea Cupei Europei București, 
în organizarea ultimelor două Expoziții Columbofile Naționale de la Brașov, mă voi implica și in organizarea viitoarei Olim-
piade Columbofile și a Cupei Europei care vor avea loc în România, de a căror succes noi, viitorii membri ai Consiliului 
Director UFCR și columbofilii români suntem direct răspunzători.
Vă mulțumesc pentru încrederea acordată în ultimele mandate și sper în acordarea încrederii dumeavoastră pentru un 
nou mandat.


